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 דעם רבינ'ס  

ליכט      
ַא גּוְטן ַׁשָּבת ַפאר ַאֶלע ֶלעְכִטיֶגע ִקיְנֶדער.

ְּכַלל  ֶווען  ָוואְכן  ְדֵריי  ִדי  ִאיְנִמיְטן  ׁשֹוין  ְׁשֵטייֶען  ִמיר 
ִיְׂשָרֵאל ְקָלאְגט אֹויְפן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש אּון אֹויְפן ָגלּות.

ֶעְטִליֶכע  ִאין  ֲהָלכֹות  ִלּקּוֵטי  ִאין  ְׁשַרייְּבט  ָנָתן  ר' 
ְּפֶלעֶצער, ַאז ִדי ְדֵריי ָוואְכן ֶזעֶנען ֵזייֶער ְמסּוָגל צּו ֶוועְרן 
ָנאְנט צּום אֹויֶּבעְרשְְׁטן אּון ֶעס ִאיז ַא ֲהָכָנה צּו ִדי ָיִמים 

נֹוָרִאים ַהָּבִאים ָעֵלינּו ְלטֹוָבה. 

ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ַאָמאל ָגאר ַא ְגרֹויֶסער ֶקעִניג ָוואס ָהאט 
ֶגעֶהעְרְׁשט אֹויף ַאַסאְך ֶלעְנֶדער ִמיט ְגרֹויס ַרייְכטּום, 
ְׁשַטאְרֶקער  ַא  ָגאר  ַפאר  ַּבאוואּוְסט  ֶגעֶווען  ִאיז  ֶער 
ָהאְּבן  ַאייְנוואֹויֶנער  ַאֶלע  ָוואס  ֶמֶלְך  ֶפעְסֶטער  אּון 
ֶגעִציֶטעְרט ָנאר ֶהעְרְנִדיג ַזיין ָנאֶמען. ַפאְרְׁשֵטייט ִזיְך 
ֶגעֶקעְנט  ָהאט  ֶמעְנְטׁש  ְּפָראְסֶטער  ֶיעֶדער  ִניְׁשט  ַאז 
צּוקּוֶמען ֲאִפילּו ִניְׁשט ָנאְנט צּום ְׁשָטאט ִווי ֶדער ַּפאַלאץ 

פּונעם הֹויְכֶגעֶׁשעְצֶטער ֶקעִניג ִאיז ֶגעְׁשַטאֶנען.

ִאיז  ֶמֶלְך  ֶדער  ִאין  ַצייט  ְׁשִטיק  ַא  ַאִריֶּבער  ִאיז  ֶעס 
ַפאְרְטִריְּבן ֶגעָוואְרן פּון ֶדעם ֵׁשייֶנעם ַּפאַלאץ ִאין ָגאר 
ַא ַווייֶטע ַלאְנד, ִווי ֵקייֶנער ָהאט ִאים ִניְׁשט ֶדעְרֶקעְנט 
ָדאְרט. ַפאְרְׁשֵטייט ִזיְך ַאז ֶער ִאיז ֶגעַגאְנֶגען ָאְנֶגעטּון 
ֶער  צּוִריְסן,  אּון  צּוְׁשִליְסן  ֶגעֶווען  ִאיז  ָוואס  ְקֵלייֶדער 
צּו  ִזיְך  ִאיֶּבעְרַּבייְסן  צּו  ֶעֶּפעס  זּוְכן  ֶגעַדאְרְפט  ָהאט 

ֶקעֶנען ֶדעְרַהאְלְטן ָדאס ֶלעְּבן.

ְּפָראְסֶטער  ַא  ִזיְך  ַּבאֶגעְגְנט  ָטאג  ֶהעְלן  ַא  ִאיְנִמיְטן 
ֶמעְנְטׁש – ֶוועְלֶכער ָהאט ֶגעוואֹויְנט ַאָמאל ִאין ֶקעִניְג'ס 
ִזיְך  רּוְפט  אּון  ֶקעִניג  ֶגעֶוועֶזעֶנעם  ִמיְט'ן   – ַלאְנד 
ָּפִנים,  ַדיין  ַּבאַקאְנט  ֵזייֶער  ִמיר  ִאיז  "ֶעס  ִאים:  ָאן צּו 
ִּביְסטּו ִניְׁשט ֶדער ַאָמאִליֶגער ֶקעִניג?" ֶדער ֶמֶלְך ָהאט 
אֹויְסֶגעָׁשאְסן ִאין ַא ְגרֹויס ֶגעֵוויין אּון צּו ִאים ֶגעָזאְגט: 
ַאָראְּפֶגעַפאְלן!"  ַלייֶדער  ִּבין  ִאיְך  ִניְדִריג  ִווי  "קּוק 
"ֵזיי  ֶגעָזאְגט:  אּון  ֶגעְטֵרייְסט  ִאים  ָהאט  ֶמעְנְטׁש  ֶדער 
ָנאְך  ֶוועט  ֶעס  ֶצעְּבָראְכן,  ִניְׁשט  ֵזיי  ַבּאָזאְרְגט,  ִניְׁשט 
אֹויְפשַׁייֶנען ַדיין ַמָזל אֹויף צּוִריק, דּו ֶוועְסט צּוִריְקֵגיין 
צּו ַדיין ַאָמאִליֶגע ֶקעִניְגֵרייְך ִמיט ַאַסאְך ֶמער ֵׁשייְנֵקייט 

ַאֶייעֶרע ִקיְנֶדער ָזאְלט ִאיר מֹוִדיַע ַזיין 
ָוואס ָּדא ָהאט ִזיְך ִּגיָטאן )שיהר"ן ר"ט(

פנחס תשפ"א
גליון 49

דער  
ריינער קוואל

אּון ְגרֹויְסֵקייט ִווי ְפִריֶער.

ָּפסּוק  ֶדער  ַמְסִּביר  ַצִּדיִקים  ִדי  ֶזעֶנען  ָמָׁשל  ִדי  ִמיט 
ֶעס  ֶווער  ג(,  )איכה א,  ַהְּמָצִרים  ֵּבין  ִהִּׂשיגּוָה  רְֹדֶפיָה  "ָּכל 
ֶעס  ֶווער  ֵמייְנט  י-ה" ָדאס   - ַא "רֹוְדֶפיָה – רֹוֵדף  ִאיז 
ִוויל ִזיְך ֶדעְרֶנעְנֶטעְרן צּום אֹויֶּבעְרשְְׁטן, ֶזעֶנען ִדי ְדֵריי 
ָוואְכן ָוואס רּוְפן ִזיְך "ֵּבין-ַהְּמָצִרים" ִדי ִריְכִטיֶגע ַצייט 
ֶדעְרַפאר. ַווייל ֶיעְצט ִאיז ֶדער אֹויֶּבעְרְׁשֶטער ִּכְבָיכֹול 
ִזיְך ַארּום  ְדֵרייט  ַזיין ִּכֵּסא ְמלּוָכה אּון  ַפאְרְטִריְּבן פּון 
זּוְכן ַא ְּפַלאץ ִווי ֶער ֶקען רּוֶען, ֶיעְצט ִאין ִדי ְדֵריי ָוואְכן 
ִאיז ִדי ַצייט ָוואס ֶמען ֶקען ִזיְך ֶדעְרֶנעְנֶטעְרן צּו ִאים, 
ַזיין  ַּביים טֹויֶער פּון  ַקיין ׁשֹוְמִרים  ִניְׁשט  ְׁשֵטייֶען  ֶעס 

ַּפאַלאץ א.ד.ג. 

ְּבִעָּקר ִּבְׁשַעת ֶמען ַדאְווְנט אּון ְמ'ֶלעְרְנט ַדאְרף ֶמען ָדאס 
טּון ִמיט ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע ִׂשְמָחה, ִּבְפָרט ַּביי ִדי ְּפסּוִקים 
פּון  ֵרייד  אֹויֶּבעְרשְְׁטן  צּום  ֶרעְדן  ָוואס  ַדאֶוועֶנען  פּון 
ֶנָחָמה אּון ִּתְקָוה, צּום ֵּבייְׁשִּפיל: "ְוֶתֱחֶזיָנה ֵעיֵננּו ְּבׁשּוְבָך 
ְלִצּיֹון ְּבַרֲחִמים", ִיְמלֹוְך ה' ֱאֹלַקִיְך ִצּיֹון ְלדֹור ָודֹור". אּון 
ֶמען ֶקען ֶרעְדן צּום אֹויֶּבעְרשְְׁטן ַאזֹוי ִווי ֶדער ֶרִּבי ָהאט 
ְׁשְּפַראְך  ֵאייֶגעֶנע  ִדי  אֹויף  ֶרעְדן   צּו  ֶגעֶלעְרְנט,  אּוְנז 
אּון ִאים ָזאְגן: "דּו ִּביְסט פּון ַאֶלעָמאל ֶגעֶווען אּוְנֶזער 
ֶקעִניג, ִאיְצֶטער ֶווען ֶמען ֶזעט ִניְׁשט ַדיין ְמלּוָכה ִּביְסטּו 
אֹויְך ֶקעִניג, ֶעס ֶוועט ָנאְך קּוֶמען גּוֶטע ַצייְטן ֶווען ַדיין 

ְמלּוָכה ֶוועט ִנְתַּגָּלה ֶוועְרן ִאיֶּבער ִדי ַגאְנֶצע ֶוועְלט.

ָּפסּוק  ִמיְט'ן  ִזיְך  ֶעְנִדיְגט  ִקינֹות(  )ִדי  ֵאיָכה  ְמִגַּלת  ִדי 
"ֲהִׁשיֵבנּו ה' ֵאֶליָך", ַאז צּום סֹוף ָנאְך ֶדעם ָוואס ִמיר 
ָהאְּבן ִזיְך אֹויְסֶגעֵווייְנט ַּביי ִדי ִקינֹות, ְׁשֵרייט ִיְרְמָיה 
ַהָּנִביא ַאז ִדי ִעיָקר ַּכָווָנה פּון ִדי ְקָלאֶגעַרייֶען ַּביי ִדי 
ִקינֹות ִאיז צּו אֹויְפֶוועְקן ִדי ַרֲחָמנּות פּון ַּבאֶׁשעֶפער 
ִפיְרט  ֶדעְרַפאר  ִאים,  צּו  צּוִריְקֶקעְרן  אּוְנז  ָזאל  ֶער 
ֶמען אֹויס סֹוף פּון ִדי ִקינֹות ִמיְט'ן ָּפסּוק "ֲהִׁשיֵבנּו ה' 
ֵאֶליָך ְוָנׁשּוָבה ַחֵּדׁש ָיֵמינּו ְּכֶקֶדם – ַּבאֶׁשעֶפער! ִמיר    
ֶּבעְטן ִדיר ֶקער אּוְנז צּוִריק צּו ִדיר, ֶוועְלן ִמיר ִזיְך  
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ַלאְצט,        ִדי ְצֵווייֶטע ֶוועְלְט'ס ְקִריג ָהאט אֹויְסֶגעּפְ
ִמיט  ַפאְרנּוֶמען  ֶגעֶווען  ִאיז  ְמָחה  ׂשִ ר'  ֶווען 
צּו  ָלאְדְזׁש  פּון  אנ"ש  ַפאר  אֶסעס  ּבָ ֶטעְלן  צּוׁשְ
אֹויְך  ַאזֹוי  ִלין,  לּוּבְ ִאין  ִקּבּוץ  ְגרֹויְסן  צּום  ָפאְרן 
ֲאָדר  כ"א  אֶסעס  ּבָ ֶטעְלן  ַצאְמׁשְ ֶער  ְפֶלעְגט 
ֱאִליֶמֶלְך  י  ֶרּבִ דֹוׁש  ַהּקָ ָהַרב  פּון  ָיאְרַצייט  צּום 
ִזיְך  ן  ָהאּבְ ִאיְדן  ִדי  ועכי"א.  זי"ע  ִליֶזעְנְסק  פּון 
ן ָוואס ֵגייט  ט ֶגעָראְכְטן צּום ְגרֹויְסן חּוְרּבָ ָגאְרִניׁשְ

קּוֶמען. 

'ער ֶגעָטא ָהאט ִדי ְגרֹויְסֵקייט אּון     ִאין ָלאְדְזׁשֶ
יק ִזיְך ַארֹויְסֶגעִוויְזן ִמיט  ּדִ י ַהּצַ ייְנֵקייט פּון ַאְנׁשֵ ׁשֵ
ִיאּוׁש  ַקיין  ִאיְדן,  "ֶגעַוואְלד!  ֶאֶמת'ִדיְגֵקייט,  ִאיר 
ַטאֶנען אֹויף א  ט ַפאְרַהאְנִדין!" ִאיז ֶגעׁשְ ִאיז ִניׁשְ
ֶרְסֶלֶב'ער  ְגרֹויֶסע אֹויְסֶגעצֹויֶגעֶנע ָטאְוול ִאין ִדי ּבְ
קּות  יְקט ְטֵרייְסט אּון ִהְתַחּזְ ְקלֹויז אּון ָהאט ֶגעׁשִ

ַפאר ַאֶלע ִאיְדן ַארּום.

ַוואֶרעֶמע  ַא  ֶגעֶווען  ִאיז  ְמָחה  ׂשִ ר'  טּוּב פּון  ׁשְ ִדי 
ִוויְנְקל ַפאר ִדי ֲחִסיִדים ִאין ִדי ִפיְנְסֶטעֶרע ַצייט, ֵזיי 
ִאיְנִמיְטן  אֹויְך  ַאזֹוי  ת  ּבָ ׁשַ ַצאְמֶנעֶמען  ִזיְך  ְפֶלעְגן 
פּון  ִדיּבּוִרים  ע  ְפִריׁשֶ יְסל  ַאּבִ אקּוֶמען  ּבַ צּו  ָוואךְ, 
ֶגעְצִוויְנֶגען  ֶגעֶווען  ִאיז  ַאֵליין  ְמָחה  ׂשִ ר'  יק.  ַצּדִ
צּו  ֶגעָהאְלְפן  ִאים  ן  ָהאּבְ ִאיְדן  גּוֶטע  עְטן,  ַאְרּבֶ צּו 
ִווי  ַאזֹוי  ֶטעֶלע,  ׁשְ ְגִריְנֶגעֶרע  ַא  יְסל  ַאּבִ אקּוֶמען  ּבַ

ִריְוון:   ט ִאין ֵאייֶנע פּון ִדי ּבְ ַרייּבְ ֶער ׁשְ

  )ֶגעַטייְטְשׁט פּון לשה"ק(

  ....ֶוועְגן ֶדעם ִאיז גּוט ַאז ִאיְך ִּבין ַא ׁשֹוֵמר ִאין 

ִּפי  ַעל  ַווייל  ַּבייָטאג,  ִניְׁשט  ַּבייַנאְכט  ֶגעֶׁשעְפט 

רֹוב ֶוועְסטּו ֶזעְהן ַאז ַאֶלע ַחִסיִדיֶׁשע יּוְנֶגעַלייט 

ֵזיי  אּון  א.ד.ג.  ָּפאְרִטיֶער  אֹויְך  אּון  ל.ס.וו.  ֶזעֶנען 

ָהאְּבן ִניְׁשט ַקיין ֵּכִלים, ְּכֵדי ֵזיי ָזאְלן ֶקעֶנען ִהיְטן 

ַׁשָּבת ִווי ְס'ַדאְרף צּו ַזיין, אּון אֹויּב דּו ִוויְלְסט ַאז 

ִאיְך ָזאל ָהאְּבן ַא ֶּבעֶסעֶרע ַוואך )משמרת(, ָוואס 

ַדאְרף ִאיְך קּוְקן אֹויְבן, ִאיְך ֶוועל קּוְקן אּוְנְטן אּון 

ֶזעְהן ֶדעם ֶחֶסד ֶיעְצט ִאין ֶדעם ִעְנַין פּון ִדי ַוואך, 

ָאֶדער  ִאיְנְדרֹויְסן  ַמָּמׁש  ֶמען  ִזיְצט  רֹוב  ִּפי  ַעל 

ַּביים טֹויֶער פּון ִציֶמער אּון ִאיְך ָהאּב ַא ִציֶמער 

ִמיט ִגיֶטע ַּבאִדינּוְנֶגען, אֹויף ֶדעם ַאֶלעס ַדאְנק 

ִאיְך ֶדעם ַּבאֶׁשעֶפער.

                                                ִׂשְמָחה

   דעם רבי'נס  
לייט

ֶגעוואֹויְנט  ָהאט  הי"ד  ה  מֹׁשֶ ים  ַחּיִ רּוֶדער  ּבְ ֶדער 
ְמָחה ְפֶלעְגט  ִאין ַא ְצֵווייֶטע ַזייט פּון ֶגעָטא, ר' ׂשִ
ֶיעֶדע  ִריוו,  ּבְ יְקן  ׁשִ דּוְרְך  ִאים  ִמיט  יְנְדן  ַפאְרּבִ ִזיְך 
אּון  ֱאמּוָנה  ִמיט  ט  ָאְנֶגעַזאּפְ ֶגעֶווען  ִאיז  ִריוו  ּבְ
ִמימֹות אּון ֶדער ִעיָקר ִדי ַאֲחָריּות ָוואס ֶער ָהאט  ּתְ
ׁשּוֶטע  אֹויף ִקיְנֶדער, ֶוועְגן ֵזייֶער ִחּנּוךְ, אּון אֹויְך ּפָ

ט: ַרייּבְ רֹויְכן ַאזֹוי ִווי ֶער ׁשְ ֶגעּבְ

)ָהאְלֶצעֶנע  ְטֶרעֶּפעס  ֶוועְגן  ֶגעֶדעְנק  מֶֹׁשה,    
ִׁשיְך( ַפאר ִמְרָיְמ'ל ַווייל ִזי ֵגייט ָּבאְרֶוועס? אּון 

ֶדער ִעיָקר ָלאִמיר ִזיְך ְמַחֵּזק ַזיין בע"ה אּון ִזיְך 

ִמְׁשַּתֵּדל ַזיין אּון ִמְתַּפֵּלל ַזיין ַאז ָגאט ָזאל ַאֶלעס 

ֶעְנִדיְגן צּום גּוְטן.

                          ַדיין ְּברּוֶדער ִׂשְמָחה

ן  ָהאּבְ ִעים  ְרׁשָ ִדי  ָוואס  ֵזרֹות  ּגְ ֶטע  ֶעְרׁשְ ִדי  פּון    
ט  ן, ִאיז ֶגעֶווען ַאז ֶמען ָטאר ִזיְך ִניׁשְ ַארֹויְסֶגעֶגעּבְ
ַצאְמֶנעֶמען צּו ַדאֶוועֶנען ִאין ַא ִמְנָין, ִאיְדן ְפֶלעְגן 
ִאין  ָאֶדער  ער  ִטיּבֶ ְשׁ ִדי  ִאין  אַהאְלְטן  אֹויְסּבַ ִזיְך 
ער ִדי  ִטיֶפע ֶקעֶלעְר'ס צּו ַדאֶוועֶנען צּוַזאֶמען, ָאּבֶ
ט  ן ָגאְרִניׁשְ ֶרְסֶלֶב'ער ֲחִסיִדים ִאין ָלאְדְזׁש ָהאּבְ ּבְ
ַווייֶטער  ָנאר  ֵטייֶגער,  ׁשְ ֵזייֶער  פּון  יְטן  ֶגעּבִ
ט  ֶגעַדאְווְנט ִאין ְקלֹויז ַאזֹוי ִווי ֶעס ָוואְלט ָגאְרִניׁשְ

אִסיְרט.  ּפַ

אידישע קינדער שטארקן זיך מיט אמונה אין געטא

 המשך
 דערציילונג

 פון ר' שמחה
 בארנשטיין
הי"ד



ְמָחה  ֶוועֶרע ַצייְטן ִאין ֶגעָטא, ָהאט ר' ׂשִ ֲאִפילּו ִאין ִדי ׁשְ
ׁשֹוין  ִאיז  ֶעס  ֶווען  ִקיְנֶדער,  ִדי  פּון  ִחּנּוְך  ַפאְרן  ֶגעטּון 
אֶנען ִמיט ִאיְדן ָוואס ֶזעֶנען ַלייֶדער ֶמער  ַארֹויְסֶגעָפאְרן ּבַ
ַאֶלע  ַצאְמֶגענּוֶמען  ֶמען  ָהאט  צּוִריְקֶגעקּוֶמען,  ט  ִניׁשְ
ִקיְנֶדער ִאין ַא ֶגעְגְנט ִאין ֶגעָטא ָוואס ָהאט ִזיְך ֶגערּוְפן 
ִאיְדן  ֶעְרִליֶכע  אר  ּפָ ִדי  עְטן  ֶגעּבֶ ָהאט  ֶמען  ין"  "ַמאִריׁשִ
ן ִאין ֶגעָטא צּו ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה ְוִיְרַאת  ִליּבְ ָוואס ֶזעֶנען ֶגעּבְ
ן ִדי  ְמָחה ִאיז ֶגעֶווען ְצִוויׁשְ ַמִים ִמיט ִדי ִקיְנֶדער, ר' ׂשִ ׁשָ
ָראֶכעֶנע  ֶצעּבְ ִדי  ִמיט  ֶגעֶלעְרְנט  ן  ָהאּבְ ָוואס  ִדים  ְמַלּמְ
ַווייְסָזאְנד  ִיְצָחק  ַאְבָרָהם  ר'  ָחִסיד  ֶדער  אֹויְך  ִקיְנֶדער. 
ית ְיתֹוִמים, הּוְנֶגעִריג  ד ִאין ִדי ּבֵ הי"ד ִאיז ֶגעֶווען ַא ְמַלּמֵ
יְך ֶגעֶווען צּו טּון  ן ֵזיי ַמְמׁשִ גּוף ְוֶנֶפׁש, ָהאּבְ ָראְכן ּבְ אּון צּוּבְ
יּוְנֶגע  ֶוֱאמּוָנה ִאין  ּתֹוָרה  ֶרעְנֶגען  ְפִקיד ַאַרייְנצּוּבְ ּתַ ֵזייֶער 

ִקיְנֶדער.

ְמָחה ִאיז אֹויְך ֶגעֶווען ַא ַוואֶרעֶמע ַאְדֶרעס ַפאר    ר' ׂשִ
ֶוועְרן  ִדי ִאיְדן ִאין ֶגעָטא, ֶער ְפֶלעְגט אֹויְסֶהעְרן ֵזייֶער ׁשְ
ֶעְנְטֶפעְרן  ֶגעַדאְרְפט  ֶער  ָהאט  ָמאל  ִפיל  ֶווען  ֵווייָטאג, 
ֵאלֹות, ָוואס ִאין ֶגעֶוועְנְדִליֶכע  ׁשּוֶטע ׁשְ ט ַקיין ּפָ אֹויף ִניׁשְ
ֶרעְנְגט  ַארֹויְפֶגעּבְ ט  ִניׁשְ ֵקייֶנער  ָדאס  ָוואְלט  ַצייְטן 
ֶמען  ָהאט  ֶטעג,  הּוְנֶגעִריֶגע  ֶיעֶנע  ִאין  ֶגעַדאְנק.  אֹויְפן 
ְטל  ָוואְרְשׁ ַא  ָוואְך  ַא  ָמאל  ֵאיין  ֶגעָטא  ִאין  ֶגעֵטייְלט 
ִאיְדן  ִדי  ְפֵלייׁש,  ֶפעְרְדן  פּון  ֶגעַמאְכט  ֶגעֶווען  ִאיז  ָוואס 
ט ָאְנֶגעקּוְקט  ן ָדאס ִאין ָאְנֵהייּב ִניׁשְ ׁשֹוְמֵרי ּתֹוָרה ָהאּבְ
ָדאס  ֶגעַדאְנק  ֶדער  פּון  ָנאר  ֶגעָוואְרן  ֶדעְרִציֶטעְרט  אּון 
ַאַרייְנצּוֶנעֶמען ִאין מֹויל, ִמיט ִדי ַצייט ֶווען ַאַסאְך ִאיְדן 
עך אֹויְסֶגעַגאְנֶגען פּון הּוְנֶגער ִאין ֶגעָטא, ַקיין  ֶזעֶנען ֶנעֶבּ
אקּוֶמען  ט ֶגעֶווען צּו ּבַ ֶר'ע ְפֵלייׁש ִאיז ִניׁשְ ׁשֶ ַאְנֶדעֶרע ּכָ
ִאיְדן  ָראֶכעֶנע  ֶצעּבְ ֶגעקּוֶמען  ֶזעֶנען  ֶגעָטא,  ַגאְנְצן  ִאין 
ִטיל צּו ֵזיי ֶקעֶנען ָדאס ֶעְסן ִאין ַאַזא ַפאל ֶווען  ְפֶרעְגן ׁשְ
ן, ר'  ּקּוַח ֶנֶפׁש, צּו ַראֶטעֶווען ֵזייֶער ֶלעּבְ ׁש ּפִ ֶעס ִאיז ַמּמָ
ֶהם" ָהאט ֶער ֵזיי  יר ֶגעֶווען, "ְוֵחי ּבָ ְמָחה ָהאט ֵזיי ַמּתִ ׂשִ
ְסְק'ְנט ִאין ֶגעָטא,  ן ֶגעַפּ ִנים ָהאּבְ ֶגעָזאְגט: ַאזֹוי ִווי ָנאְך ַרּבָ
ֶגעֶווען  ִאיז  ַאֵליין  ְמָחה  ׂשִ ר'  ֶווען  ַזייט,  ַאְנֶדעֶרע  ִדי  פּון 
ב, אּון ִאיז ֶגעֶלעְגן ֵזייֶער ְקַראְנק פּון  ֶוועְרן ַמּצָ אֹויף ַא ׁשְ
ְגרֹויס הּוְנֶגער, ָהאט ֶמען ִאים ֶגעְפֶרעְגט ַפאְרָוואס ֶעְסט 
ִעים ֵטייְלן, ַווייל  ט ִדי ֶפעְרְדן ְפֵלייׁש ָוואס ִדי ְרׁשָ ֶער ִניׁשְ
ּקּוַח ֶנֶפׁש, ָהאט ֶער ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "אֹויף ֶיעְדן  ָדאס ִאיז ּפִ
ָמה, ִאיְך ִוויל  ן ִדי ְנׁשָ ַפאל ֵגייט ֶמען צּום סֹוף צּוִריק ֶגעּבְ

ט ָאְנִפיֶטעְרן ַמיין מֹויל ִמיט ְטֵריֶפ'עֶנע ְפֵלייׁש." ִזיְך ִניׁשְ

ְקַראְנק,  ֵזייֶער  ֶגעֶלעְגן  ְמָחה  ׂשִ ר'  ִאיז  זּוֶמער תש"ד     

ַלאץ  אזּוְנֶדעֶרע ּפְ ֶמען ָהאט ִאים ַאֶוועְקֶגענּוֶמען צּו ַא ּבַ
ַזיין  ִאיְדן,  ְקַראְנֶקע  ַפאר  ֶגעֵאייְגְנט  ֶגעֶווען  ִאיז  ָוואס 
אּון  ֶגעֶווען  ֶנֶפׁש  מֹוֵסר  ִזיְך  ָהאט  ר  ֶאְסּתֵ ֶוועְסֶטער  ׁשְ
ִזי  ָוואס  ֶעְסן,  יְסל  ַאּבִ ֶרעְנֶגען  ּבְ ִאים  צּו  עְרקּוֶמען  ַאִריּבֶ
ְמָחה  ֶטעְלן. ר' ׂשִ ֶווער צּו ַצאְמׁשְ עט ֵזייֶער ׁשְ ָהאט ֶגעַאְרּבֶ
ייְדן פּון ֶדער  ַעת צּו ַשׁ ּוב ַהּדַ ִיּשׁ ִזיְך ֶגעְגֵרייט ִמיט  ָהאט 
ָמה  ן צּוִריק ַזיין ֵהייִליֶגע ְנׁשָ ֶגעּבְ ער ֶוועְלט אּון ָאּפְ ַפאְלׁשֶ
ִטיָרה, ָהאט  עֶפער, ַא קּוְרֶצע ַצייט ַפאר ַזיין ּפְ אׁשֶ צּום ּבַ
רּוֶדער, ָוואס  ִריוו צּו ַזיין ּבְ יְקט ַא וואּוְנֶדעְרִליֶכע ּבְ ֶער ֶגעׁשִ

ִליק אֹויף ַזיין ְגרֹויְסֵקייט: יְסל ַא ּבְ ט אּוְנז ַאּבִ ִגיּבְ

  ... ַהייְנט ִאיז ֹל"ג ָּבעֶֹמר, ִאיְך ָהאּב עֹוֵסק ֶגעֶווען ִאין 
ֶגעֶזעְהן  ְכ'ָהאּב  ַאייְנֶגעְׁשָלאְפן,  אּון  ַהָּקדֹוׁש,  ּזַֹהר  ֶדעם 

ְגרֹויֶסע  ִזיְצן  ִאים  ַארּום  אּון  ִזיְצן  ָהֱאֹלִקי  ַּתָּנא  ֶדעם 

ֶמעְנְטְׁשן, ְצִוויְׁשן ֵזיי ַרֵּבינּו "ַנַחל נֹוֵבַע ְמקֹור ָחְכָמה", ִאיְך 

ָהאּב ָאְנֶגעהֹויְּבן ְׁשֵרייֶען הֹויְך: "ֶרִּבי! ֶמען ָהאט ִאין אּוְנז 

ַפאְרֶגעְסן, ִדי ִאיְדן ֶזעֶנען ִאין ַא ְגרֹויֶסע ָצָרה!" ָהאּב ִאיְך 

ַמְרִּגיׁש ֶגעֶווען ִווי ֶדער ֶרִּבי ָהאט ִמיְך ֶגענּוֶמען ַּכֲאֶׁשר 

ִיָּׂשא ָהאֹוֵמן ֶאת ַהּיֹוֵנק - ַאזֹוי ִווי ַא ַמאֶמע ַהאְלט ִאיר 

ַזייֶגעִדיג ִקיְנד" אּון ָאְנֶגעהֹויְּבן ַטאְנְצן, אּון ַאֶלע ָהאְּבן 

ִזיְך ִמְׁשַּתֵּתף ֶגעֶווען ִאין ֶדעם ֶטעְנְצל, ְוִהֵּנה ֲחלֹום - ִאיְך 

ָהאּב ִזיְך אֹויְפֶגעַכאְפּט אּון ֶגעֶזעְהן ַאז ְס'ִאיז ַא ָחלֹום. 

ֵסֶפר, ָהאּב  ֶרִּבין'ס  ִאיְך ָהאּב ַדאן אֹויְפֶגעִמיְׁשט ֶדעם 

ֶזעֶנען  "ִרּקּוִדים  ַאז  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֶדער  ִווי  ֶגעְטָראְפן  ִאיְך 

ָהאְּבן אֹויף  ַרֲחָמנּות  ָזאל  ִיְתָּבַרְך  ה'  ִּדיִנים!",  ַמְמִּתיק 

אּוְנז ִמּתֹוְך ִׂשְמָחה....

ֲחלֹום.... וואֹויל ִאיז ֶדער ָוואס  ָניו ּבַ ָרָאה ּפָ ֵרי ִמי ׁשֶ   ַאׁשְ
י'ן ִאין ָחלֹום. ָהאט זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ֶזען ֶדעם ֵהייִליְגן ֶרּבִ

אֹויְסֶמעְקן  ַפאְרן  ים  ֳחָדׁשִ ֶעְטִליֶכע  תש"ד  ּמּוז  ּתַ י"ח    
ִנְפַטר ֶגעָוואְרן  ְמָחה  רח"ל דעם ַגאְנְצן ֶגעָטא, ִאיז ר' ׂשִ
ֶווען ֶער ִאיז ִאיְנַגאְנְצן ַאְלט ֶגעֶווען ֵאיין ִאין ֶפעְרִציג ָיאר.

ָרֵאל,  ְמָחה ָהאט זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו קּוֶמען צּו ֵקֶבר ִיׂשְ   ר' ׂשִ
ַצייְטן,  ן זֹוֶכה ֶגעֶווען ִאין ֶיעֶנע  ֵאייְנִציֶגע ָהאּבְ ָוואס ָנאר 
ְמָחה ָוואס ָהאט  עֶטער ִאיז ַא ְקרֹוָבה פּון ר' ׂשִ ּפֶ ָיאְרן ׁשְ
ִאין  אזּוך  ּבַ ַא  אֹויף  ֶגעָפאְרן  ְקִריג,  ִדי  ט  עְרֶגעֶלעּבְ ִאיּבֶ
ִזי  ָיאר,  ֶעֶלעְוו  ֶגעֶווען  ַהאְלט  ִזי  ִאיז  ְקִריג  ִדי  יי  ּבַ ּפֹויְלן, 
ִאיז  אּון  ֶגעָטא  פּון  ַגאְסן  ִדי  ֶגעֶדעְנְקט  גּוט  ָנאְך  ָהאט 
ים, אּון ֶגעפּוֶנען ֶדעם  ַהַחּיִ ית  ּבֵ ֶגעַגאְנֶגען צּום ָדאְרִטיְגן 
ָבה אֹויף ַזיין ֵקֶבר,  ֶטעְלט ַא ַמּצֵ ֵקֶבר אּון ָהאט ַאֶוועְקֶגעׁשְ

ֵטיין הי"ד. אְרְנׁשְ ר ֶהעִניְך ּבָ ן ר' ָאׁשֵ ְמָחה ּבֶ ר' ׂשִ
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 אויף סיפורי מעשיות בחינה

 (2מעשה מחיגר ) –די דריטע מעשה 
וויאזוי איז דער וואס האט נישט געקענט גיין אויסגעהיילט  .א

 געווארן?
  ער איז געגאנגען אין די וועג וואס די שטויב איז א רפואה

 פאר די פיס 
 אר צדיקיםער איז געגאנגען אין די וועג וואס די שטויב איז פ 
  ער איז געגאנגען אין די וועג וואס די שטויב איז פאר

 משוגעים
 צו וועלכע וואלד איז ער נאכדעם געגאנגען? .ב

 צו די וואלד וואס איז געווען נעבן אים 
 צו די וואלד וואו מ'האט אים באראבעוועט 
 צו די וואלד וואו די זון און לבנה קומען זיך צוזאם 

 ארויף?אויף וועלכע בוים איז ער  .ג
  א נידריגע בוים 
 א געווענליכע בוים 
 א הויכע בוים 

 וועלכע שטויב האט ער אויסגעשפרייט אויף דעם וועג? .ד
 די שטויב פון צדיקים 
 די שטויב פון משוגעים 
 ביידע תשובות זענען ריכטיג 

וואס האט פאסירט צו די גזלנים וואס זענען געגאנגען אויף די  .ה
 שטויב ?
 ים און האבן חרטה געהאט אויף דעם זיי זענען געווארן צדיק

 וואס זיי האבן גערויבט און געהרג'ט
  זיי האבן זיך געשריגן איינער אויפ'ן אנדערן צוליב דיר האבן

 מיר גע'הרג'עט
 ביידע תשובות זענען ריכטיג 

 וויפיל גזלנים זענען איבערגעבליבן? .ו
 אלע 
 נאר צען 
 דער עלצטער )גרעסטער( גזלן מיט נאך איינער 

 שטויב האט ער נאכדעם אויסגעשפרייט? וועלכע .ז
 די שטויב פון צדיקים 
 די שטויב פון משוגעים 
 ביידע תשובות זענען ריכטיג  

וואס איז געווארן מיט דעם גרויסן גזלן ווען ער איז געגאנגען  .ח
 אויף די שטויב?

  ער איז געווארן א צדיק און חרטה געהאט אוף דעם וואס ער
 האט גערויבט און גע'הרג'עט

 ר האט געריסן קברים און תשובה געטוןע 
 ביידע תשובות זענען ריכטיג 

וואס האט דער גזלן געזאגט צו דער וואס האט פריערט נישט  .ט
 געקענט גיין?

  ער האט אויף אים געשריגן אז צוליב אים האט ער
 גע'הרג'עט

  ער האט גארנישט גערעדט צו אים 
 שובהוויי אז איך האב אזוי געטון, גיב מיר ארויס א ת 

 וואס האט מען גע'פסק'נט אין שטאט אויף דעם גזלן? .י
 אז מ'זאל אים גארנישט טון, ווייל ער האט תשובה געטון 
 אז מ'זאל אים איינשפארן אין תפיסה , למען ידעו 
 אז מ'זאל אים הענגען, למען ידעו 

וואו אהין איז דער וואס האט נישט געקענט גיין נאכדעם  .יא
 געגאנגען?

  ער איז צוריק געגאנגען צו די פלאץ וואס די זון און  די לבנה
 טרעפן זיך

  ער איז צוריק געגאנגען צו די פלאץ וואו מ'האט אים
 בא'גזל'ט

 ער איז געגאנגען צו די צוויי טויזענט בערג 
 וואס האט ער דארטן געזען? .יב

 די שדים וואו זיי מאכן ליצנות 
 זיי האבן מזיק געווען די שדים וואו זיי פארציילן פאר וועמען 
 ביידע תשובות זענען ריכטיג 

 פארוואס האבן די טאטע מאמע פון די שדים געוויינט? .יג
 ווייל די שדים האבן זיי מזיק געווען 
 ווייל שוין א לאנגע צייט וואס זייער זון איז נישט געקומען 
 ווייל זיי האבן פארלוירן גאר א טייערע זאך 

י שדים , דער וואס איז פארלוירן ווער האט געכאפט די זון פון ד .יד
 געווארן?
 זיין חבר וואס איז געגאנגען מיט אים יעדן טאג 
 דער מלך וואס האט געבויט די פאלאץ 
 דער כישוף מאכער וואס האט געוואוסט זיין משפחה 

 פארוואס האט ער אים געכאפט און געפייניגט? .טו
 ווייל ער האט מזיק געווען פאר דער מכשף 
 וועק גענומען די כח פון דעם מלך וואס האט ווייל ער האבן א

 געבויט פאלאצן אויף'ן ים 
 ביידע תשובות זענען ריכטיג 

 וואס האט דער מלך פון די שדים געהייסן אז מ'זאל טון? .טז
 דערווייל זאל מען גארנישט טון 
  אז מ'זאל צוריק געבן די כח פאר דעם מלך וואס האט געבויט

 די פאלאצן
 עבן די כח פאר דעם מלך וואס האט אז מ'זאל נישט צוריק ג

 געבויט די פאלאצן
וואס האט דער מלך פון די שדים געהייסן אז מ'זאל טון ווען  .יז

 מ'האט אים געענטפערט אז ער איז געווארן א וואלקן?
 דערווייל זאל מען גארנישט טון 
  אז מ'זאל צוריק נעמען די כח פון דעם וואלקן און עס צוריק

 האט געבויט די פאלאצן געבן פאר דעם מלך וואס
 אז מ'זאל רופן דעם וואלקן און מ'זאל אים אהער ברענגען 

 

 מיט פיל הצלחה - ָנאר ָדאס ָזאְלט ִאיר ֶזעְהן ָּתִמיד צּו ָטאן. ָאן צּו ְטֶרעְנֶקען ֵּבייֶמער

בחינה אויף ספורי מעשיות 
די דריטע מעשה  
מעשה פון חיגר )2(

אּוְמֶקעְרן צּו ִדיר )איכה ה, כא(."       

ָנִביא  ֶעס ִאיז ָדא ַאן ַאְנֶדעֶרע ָּפסּוק ִאין 
"ׁשּובּו ֵאַלי ְוָאׁשּוָבה ֲאֵליֶכם )מלאכי ג, ז( ֶדער 
ַּבאֶׁשעֶפער,  פּון  ָנאֶמען  ִאין  ָזאְגט  ָנִביא 
ִזיְך אּוְמֶקעְרן צּו  ִאיְך  ֶוועל  ִמיר,  ַאייְך צּוִריק צּו  ֶקעְרט 
ְצִוויְׁשן  ִוּכּוַח  ַא  ִאיז ָדא  ַאז ֶעס  ִיְׂשָרֵאל" ֶזעט ֶמען  ַאייְך 
ֶדעם אֹויֶּבעְרשְְׁטן ִמיט ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל, ֶדער אֹויֶּבעְרְׁשֶטער 
ֶּבעט: "ׁשּובּו ֵאַלי", ַמיין ָפאְלק ִיְׂשָרֵאל טּוט ְּתׁשּוָבה אּון 
ִיְתָּבַרְך  ַהֵּׁשם  ִאיְך  ֶוועל  ֶוועְגן,  ֶעְנֶקעֶרע  ַפאְרֶּבעֶסעְרט 
ִיְׂשָרֵאל  ְּכַלל  ִוויֶדער  ַאייְך.  צּו  אּוְמֶקעְרן  ִזיְך  ֶדעְרָנאְך 
ִדי  ִזיְך  ֶקער  קֹוֶדם  ה',  ֲהִׁשיֵבנּו  "ַּבאֶׁשעֶפער,  ַטֲעֶנה'ט: 
ַּבאֶׁשעֶפער צּו אּוְנז אּון ַדאן ֶוועט ַזיין ְוָנׁשּוָבה – ִמיר ֶוועְלן 

ִזיְך אּוְמֶקעְרן צּו ִדיר".

ַאז  ַמְסִּביר  ִאיז  ָנָתן  ר' 
ֶּבֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו ִאיז ִניְׁשט 
ָדא ַקיין ׁשּום ִוּכּוַח ְצִוויְׁשן 
ִיְתָּבַרְך,  ַהֵּׁשם  ִמיט  אּוְנז 
ֶדער  ַפאְרָוואס  ָדאס 
ְׁשֵרייט  אֹויֶּבעְרְׁשֶטער 
ִמיר  ַאז  ֵאַלי"  "ׁשּובּו 
ָזאְלן ִזיְך קֹוֶדם ֶקעְרן צּו 
ָזאְגן  צּו  ֶער  ֵמייְנט  ִאים 
ְׁשֵרייֶען  ָזאְלן  "ִמיר  ַאז 
ֶקעֶנען  ִמיר   – "ֲהִׁשיֵבנּו" 
ִניְׁשט ַאֵליין ִזיְך אּוְמֶקעְרן 
ִדיר ַּבאֶׁשעֶפער", אּון  צּו 
ְּפָראְסֶטע  פּון  קּוְמט  ָוואס   – ַאֵליין  ֶגעְׁשֵריי  ֶדעם  ִמיט 
ֶמעְנְטְׁשן ִמיט ֶצעְּבָראֶכעֶנע ֶהעְרֶצער פּון ֶדעם ֶוועְלְטל 
- ֶוועט ֶוועְרן ֶגעֶרעְכְנט אֹויְבן ַּביים אֹויֶּבעְרשְְׁטן ַאזֹוי ִווי 
ִמיר ָוואְלְטן ֶּבֱאֶמת ְּתׁשּוָבה ֶגעטּון אּון ִזיְך אּוְמֶגעֶקעְרט 

צּו ִאים.

ֶדער אֹויֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל אּוְנז ֶהעְלְפן ִמיר ָזאְלן ֶקעֶנען 
ְגֵלייְּבן ַאז דּוְרְך אּוְנֶזעֶרע ְקֵלייֶנע ֲעבֹודֹות, ְּבֶרעְנֶגען ִמיר 
צּוִריק ִדי ְׁשִכיָנה צּו ִאיר ַאָמאִליֶגע וואֹויְנָאְרט, צּו ִאיר 
ַאָמאִליֶגע ְּפַראְכט. ֶעס ָזאל ׁשֹוין ַאְנְטְּפֶלעְקט ֶוועְרן ֶדעם 
אֹויֶּבעְרְׁשְטְנ'ס ְמלּוָכה אֹויף ֶדער ַגאְנֶצער ֶוועְלט ְּבָקרֹוב 

ְּבָיֵמינּו ָאֵמן.

וויאזוי קען איך 
פשוט'ער איד טרייסטן 
און  דערפרייען דעם 

גרויסן קעניג??
נמצא  )התשובה 

בגליון זה(

 דער ריינער
קוואל

 המשך
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